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INSTRUMENTUL SOLVER  DIN APLICAŢIA MICROSOFT 

EXCEL 2007          

                                                                                                  Prof. Nicolaescu Nicolae                                                                                      

                                                                                                    Colegiul Tehnic “Alexe Marin” – Slatina 

 

       Solverul este o aplicaţie de optimizare cu ajutorul căreia se pot rezolva ecuaţii, sisteme de ecuaţii 

sau se  poate determina o valoare optimă pentru o formulă plasată în cadrul unei celule. 

Dacă instrumentul nu este instalat parcurgem următoarele etape: 

1. Faceţi click pe butonul Microsoft Office  - Excel Options - categoria Add-ins. 

2. În caseta Manage, click Excel  Add-Ins  şi apoi Go. 

3. Din caseta Add-ins available  selectaţi Solver Add-in  şi apoi OK. 

4. Din meniul Data selectaţi Solver. Se deschide următoarea fereastră. 

 

                      

- În caseta Set Target Cell se introduce referinţa la o celulă care trebuie să conţină o formulă. 

Putem stabili determinarea unei valori maxime pentru formula respectivă (Max), a unei valori 

minime (Min) sau a unei valori stabilite (Value). 

- În caseta By Changing Cells se introduc referinţe pentru celulele modificabile, celule aflate în 

legătură cu formula conţinută în caseta Set Target Cell, iar prin modificările valorilor din 

aceste celule se ating valorile maxime sau minime cerute sau valoarea stabilită. 

- În caseta Subject to the Constraints se adaugă (Add), modifică (Change) sau şterg (Delete), 

restricţii (constrângeri) pentru problema respectivă.  

- După executarea unui click pe Solve, în fereastra care se deschide suntem înştiinţaţi dacă a 

fost găsită o soluţie sau nu.  
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- În cazul determinării unei soluţii putem crea diferite rapoarte referitoare la soluţia găsită 

(Reports), iar pentru a vizualiza soluţia în foaia de lucru selectăm opţiunea Keep Solver 

Solution. 

      În continuare prezint câteva aplicaţii rezolvate cu instrumentul Solver. 

I  Rezolvarea de ecuaţii 

Să se rezolve ecuaţia   

Funcţia cu care lucrăm  este f(x) =  a cărei valoare trebuie să fie egală cu 0. 

Iniţializăm pe x cu 0. 

                     

 

                    



 

5 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                          Anul I   Nr. 1    octombrie 2012                  ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                               ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

 

                     

Soluţia ecuaţiei este x=0,68501854. 

II  Rezolvarea de sisteme de  ecuaţii 

Să se rezolve sistemul de ecuaţii liniare   . 

Funcţia cu care lucrăm  este f(x,y,z) =  a 

cărei valoare trebuie să fie egală cu 0, pentru ca toate ecuaţiile să fie verificate simultan. Iniţializăm 

pe x,y,z cu 0. 
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Soluţia finală x=1, y=1, z= -1. 

III  Probleme de programare liniară 

În cadrul unei asociaţii sunt destinate 8 ha de teren pentru a se cultiva două tipuri de plante A şi B. 

Investiţiile necesare pe hectar sunt 200000 lei, respectiv 500000  lei, iar câştigul net pe hectar este 

300000 lei, respectiv 600000 lei.Asociaţia dispune de o sumă de 2500000 lei. Pe câte hectare trebuie 

cultivate fiecare din aceste feluri de plante ca să se obţină un câştig maxim ? 

(Matematică – Geometrie analitică, manual pentru clasa a XI-a 1998) 



 

7 
 

REVISTA  NAŢIONALĂ   DE  INFORMATICĂ APLICATĂ  “INFO-PRACTIC” 

                          Anul I   Nr. 1    octombrie 2012                  ISSN  2285 – 6560 

                                                                                                               ISSN–L  2285 – 6560  

 

 

 

 

În celula D6 introducem formula de calcul 8-D5.Celula D9 conţine formula de calcul  

200000*D5+500000*D6 a cărei valoare nu poate depăşi 2500000. Considerăm ca restricţie faptul că 

trebuie să avem cultivat minim 1 ha de un anumit tip de plantă. Iniţializăm celula D5 cu 0. 

 

                 

 

               

      Rezultatul final:  

     5 ha plante de tip A, 3 ha plante de tip B, iar câştigul maxim va fi 3300000 lei. 
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IV  Maxime (minime) geometrice 

Să se determine distanţa minimă dintre două puncte aparţinând parabolelor de ecuaţii 

 respectiv . 

Celulele D5,D6 conţin coordonatele unui punct aparţinând primei parabole, iar celulele D7,D8 

coordonatele unui punct aparţinând celei de-a doua parabole. Celula D10 conţine formula distanţei 

dintre puncte de pe cele două parabole, distanţă care trebuie minimizată. Celula D12 conţine condiţia 

de apartenenţă la prima parabolă D6-D5*D5+4*D5-3 care trebuie să fie egală cu 0. Celula D13 

conţine condiţia de apartenenţă la cea de-a doua parabolă D8+D7*D7+D7+2 care trebuie să fie egală 

cu 0. 

                  

                

Distanţa minimă găsită este 1.95 pentru punctele de coordonate (1,46; -0,71) aparţinând primei 

parabole, respectiv (0,04; -2,04) aparţinând celei de-a doua parabole. 

Bibliografie 

Excel prin exemple – Silvia Curteanu, editura Polirom 2004. 

Excel Help 
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TEST  PENTRU CONCURSUL DE INFORMATICĂ 

APLICATĂ (CIA) - SECŢIUNEA POWERPOINT 

                                                               Prof. IONICĂ GABRIELA RALUCA 

                                                                                       Colegiul Naţional “Radu Greceanu” – Slatina 

                                                                                       Inspector de specialitate ISJ OLT 

Probă practică- clasa a X-a 

1.  Deschideți prezentarea problema.ppt.   

Căutați un sinonim pentru titlul din diapozitivul 1. Realizaţi o captură de ecran și lipiţi-o în fișierul 

word.doc. Adaugă primul sinonim găsit în subsolul aceluiași diapozitiv. 

2. În cadrul prezentării problema.ppt modificați  fontul titlurilor de nivel 1 din cadrul tuturor 

diapozitivelor cu Verdana și dimensiune 24 si aplicați tuturor paragrafelor prezentării de nivel 1 un 

efect de animație Fly In (zbor spre interior), cu direcția From Top Right (din dreapta sus), viteza 

medie de 2 secunde cu pornire After previous (Dupa anteriorul). Inserați imaginea vulcan.jpg, 

redimensionată la 2,5x2,5 cm, în nuanțe de gri astfel încât să apară pe toate diapozitivele . 

3. Creați o nouă prezentare  pentru care stabiliți un fundal verde deschis. Salvați prezentarea ca 

șablon cu numele şablon. Aplicați prezentării problema.ppt acest format. 

4. La sfârșitul prezentării adăugați un nou diapozitiv în care să inserați o diagramă care are ca sursa 

datele din fișierul excel.xls. Modificați diferența de lăţime a  seriilor de date la 150  și aplicați seriilor 

de date aspecte diferite ale unor forme automate. Prima serie va avea pe fundal imaginea 

travelbar.gif.  Pe grafic inserați o legatură către fișierul sursă excel.xls. Salvați modificările făcute. 

5. Creați o prezentare particularizată  formată cu diapozitivele 1,3,5. Tipăriţi prezentarea 

particularizată pe o  singură pagină, de tip vedere într-un fișier cu numele print.prn, în folderul 

concurs. Salvaţi prezentarea ca pagina web cu  numele testare.html. 

6. Introduceți în diapozitivul 4 o formă Flowchart, și aplicați-i un efect tridimensional , cu umbră de 

culoare galbenă. Salvați modificările făcute. 

Resursele necesare rezolvării acestei probleme se găsesc postate pe site. 
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TEST  PENTRU CONCURSUL DE INFORMATICĂ 

APLICATĂ (CIA) - SECŢIUNEA EXCEL 

                                                   Prof. MARIANA MÎNDRU 

                                                                        Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ 

 
      Probă practică- clasa a X-a 

1. Creaţi pe desktop un dosar cu numele clasa10. În acest dosar creaţi fişierul aplicatieTIC.xlsx 

cu următorul conţinut: 

2. Inseraţi pe sheet1 începând cu celula A7 o imagine şi aplicaţi imaginii un chenar cu linie 

punctată de culoare portocalie. Redenumiţi foia de calcul1 cu numele imagine.  

3. Creaţi pe sheet2 un tabel ce conţine distribuţia elevilor din cinci clase după domiciliu (urban 

/rural) şi sex: 

 

 

 

 

 

Formataţi  antetul tabelului astfel: font Bookman Old Style, 13.5, culoare caracter albastru, 

bold; datele vor fi aliniate orizontal la stânga celulei şi verical la marginea de sus. 

4. Aplicaţi tabelului un chenar de culoare indigo, stil linie dublă pentru partea exterioară şi de 

culoare albastră stilul linie întreruptă pentru partea interioară. Redenumiţi foaia de calcul cu 

numele tabel. 

5. Copiaţi tabelul pe sheet3 şi inseraţi după coloana clasa o nouă coloană pe care denumiţi-o 

suma acordată. Completaţi câmpul suma acordată astfel: pentru un număr de elevi din 

mediul rural mai mic sau egal cu 2 se va acorda suma de 150 $, iar dacă numărul de elevi din 

mediul rural nu depăşeşte 10, clasa va primi 200 $. Pentru clasele cu mai mult de 10 elevi din 

mediul rural se acordă 250 $. Sheet3 redenumiţi-l tabelf. 

Formataţi noua coloana astfel încât suma acordată să apară în dolari, fără zecimale. 

6. Utilizând formatul condiţional setaţi culoarea fontului să fie verde acolo unde numărul  fetelor 

este mai mare decât numărul  băieţilor. 

7. Introduceţi în celula F15 de pe sheet2 o formulă cu ajutorul căreia calculaţi suma celulelor 

D5:D9 dacă în celula F5 se află valoarea 12 sau produsul celulelor D5:D9 dacă în celula F5 

nu se află valoarea 20. Pentru orice alte valori va fi introdus 0.  
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8. Reprezentaţi pe un grafic de tip coloană numărul de elevi din urban şi rural corespunzător 

fiecărei clase şi salvaţi-l ca o nouă foaie de calcul pe care să o numiţi Grafic.  

 

9. Adăugaţi foii tabelf un antet în care să completaţi: aliniat la stânga Colegiul Naţional de 

Informatică, centrat Olimpiada TIC, iar la dreapta  inseraţi data desfăşurării olimpiadei; 

Subsolul va fi completat cu numele candidatului aliniat la stânga şi în dreapta - clasa 

candidatului. 

10. Inseraţi o nouă foaie de calcul pe care introduceţi datele din imaginea de mai jos: 

În celula B3 este specificată suma în RON pe care o va 

primi fiecare băiat din clasele enumerate, iar în celula B4 

se află suma în RON pe care o va primi fiecare fată din 

clasele respective. 

Folosind datele din foaia Tabel, completaţi coloana fete şi 

coloana băieţi cu premiile , transformate în euro la cursul 

specificat în celula B1, pe care le vor primi toate fetele şi 

băieţii din fiecare clasă.( folosiţi referinţe absolute şi 

relative). 

11. Redenumiţi ultima foaie cu numele premii şi protejaţi-o astfel încât să poată fi modificat doar 

conţinutul celulelor gri. 

12. Salvaţi fişierul aplicatieTIC.xlsx. 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ PENTRU CLASA A X-A 

Disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 

Anul şcolar 2012- 2013 

                                                                                     propus de  Prof. LUŢĂ CLAUDIA 

                                                                                 Colegiul Tehnic “Alexe Marin” – Slatina 

 
Clasa a X-a 

Numele si prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 

de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 Fisierul test, pe care îl veţi prelucra, este furnizat în directorul test, a cărui localizare este 

indicată de profesor. El va fi salvat după fiecare prelucrare, în acest director. Rezolvările 

pentru itemii din Partea I (1, 2, 3 )si Partea a II-a (1, 2, 3 ) vor fi furnizate pe foaia de test. 

 

PARTEA I                                                                                                                             (15 puncte) 

 

Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 

1) Care dintre următoarele afirmaţii descrie în mod corect diferenţa dintre hardware şi software? 

a) Software se referă la memoria primară şi secundară a computerului, orice altceva 

reprezentând hardware. 

b) Hardware reprezintă hard disk-ul computerului. 

c) Hardware se referă la componentele fizice ale unui calculator, software se referă la 

programele care fac computerul să funcţioneze. 

d) Hardware reprezintă monitorul computerului orice altceva fiind software 

2) Alegeţi combinaţia corectă care ordonează în ordine crescătoare următoarele unităţi: 

a) KB, Byte, MB,GB,TB 

b) Byte, KB, MB,GB, TB 

c) KB, Byte, GB, MB, TB 

d) KB, Byte, MB, TB, GB  
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3) Conectarea computerelor în reţea se realizează pentru: 

a) Utilizatorii să poată avea acces partajat la fişiere şi resurse 

b) O securitate mai bună a calculatoarelor 

c) A elimina folosirea aplicaţiilor de postă electronică 

d) Nici una din afirmaţiile de mai sus 

 

 

PARTEA a II-a                                                                                                (75 de puncte) 

 

1) Enumeraţi trei factori de ordin tehnic care pot influenţa performanţele calculatorului.       (6 p) 

2) Explicaţi pe scurt ce înseamnă rata de reîmprospătare a imaginii (frecvenţa de refresh)           

(5p) 
3) Care este structura unei adrese de e-mail?                                                                             (5p) 

4) Căutaţi pe web o imagine a une flori de cactus, apoi salvaţi una dintre imaginile rezultate în 

urma căutării cu numele plantă şi extensie implicită în directorul (folderul) test.                             

(9p) 
5) Deschideţi fişierul test.doc din directorul test. 

a) Selectaţi tot textul si modificaţi fontul caracterelor în Arial                                      (5p) 

b) Selectaţi paragraful al doilea şi stabiliti spaţierea între rânduri la 1,5                       (5p) 

c) Adaugaţi un chenar verde şi o umbră cuvântului America                                        (5p) 

d) Introduceţi în antet numele şi clasa din care faceţi parte aliniat în partea dreaptă     (5p) 

e) Introduceţi în document sub primul paragraf un tabel cu 3 rânduri si trei coloane       

(5p) 
f) La sfârşitul documentului introduceţi imaginea plantă.jpg                                      (5p) 

g) Salvaţi toate documentele deschise  

6) Deschideţi directorul (folderul) test. 

a) Creati un fişier nou de tip .txt  în directorul test si salvaţi-l cu numele testare          (5p) 

b) Descrieti modul în care puteţi să copiaţi un fişier din directorul C în directorul D al   

computerului dumneavoastră. Introduceţi răspunsul în fişierul testare.txt creat şi salvaţi 

(10p) 

c) Scrieţi în fişierul testare.txt câte fişiere de tip .exe există în directorul D                 (5p) 

 

 

    Fişierul test.doc se găseşte postat pe site. 
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PROBLEME PROPUSE 

 Clasa a IX-a                                 

 IX.1  Corpuri geometrice                         

Să se realizeze în Word următoarele corpuri: 

 

a)                  b)      

             

             

             

             

             

             

             

    

             

          Nicolaescu  Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina

  

IX.2  Afiş concurs INFO-PRACTIC                               

              

1)Realizaţi in Paint o imagine cat mai asemanătoare cu urmatoarea, salvată in directorul de lucru cu 

numele „sigla”: 

 

2) Formataţi pagina documentului astfel: înălţime 50 cm; lăţime 40 cm; margini: sus 4 cm, jos 2 cm, 

stânga 2 cm, dreapta 2 cm; distanţa dintre marginea de sus a foii si antet: 1 cm; inaltimea zonei de 

antet: 2 cm. 
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3) In antet plasaţi sigla concursului desenată mai sus, cu: înalţime 2 cm, lăţime 2 cm, rotire 30
o
 în 

sens invers acelor de ceas, poziţie orizontală faţă de marginea din stanga a foii 1 cm, poziţie verticală 

faţă de marginea de sus a foii 1 cm. 

 

4) În pagină introduceţi textul:  

 
litera „i” care apare pe 2 randuri fiind de culoare roşie.  

OBS: nu se utilizează Wordart, textbox sau imagini 

5) Sub text realizaţi tabelul: 

IN
F

O
 P

R
A

C
T

IC
  

2
0
1
2
 

Ora Activitatea 

9
00  Sosirea 

participanţilor 

10
00

 - 13
00 

 Desfăşurarea 

concursului 

 Evaluarea 

13.30
00

 – 15
00  Festivitatea de 

premiere 

cu urmatoarele cerinţe:  

- celulele „Ora” şi „Activitatea” au: înalţime 1 cm, fundalul de culoare Lime (cod RGB: 

153,204,0), text de culoare albă;  

- celula „INFO PRACTIC 2012” are:  

o textul scris pe două rânduri şi aliniat pe verticală; 

o umbrire cu linii orizontale culoare Lime; 

o bordura din stânga - linie dublă ondulată, culoare albastră, bordurile orizontale linii 

punctate, bordura din dreapta - linie ondulată simplă; 

- lăţimile coloanelor: 2, 3 şi respectiv 5 cm;  

- textul din tabel, cu excepţia activităţilor din coloana a 4-a, este centrat pe orizontală şi pe 

verticală 

- pentru activităţi se foloseşte o listă cu marcatori, marcatorul fiind o imagine asemănătoare cu 

urmatoarea: (sageată albă cu contur albastru, desenată în Paint); poziţia marcatorului este 

cu indentare la 0.5 cm, iar poziţia textului este:  

o spaţiu de tab după: 1 cm; 

o indentare la: 1 cm; 

6) Sub tabel scrieţi: „Documentul se printează sub denumirea infopractic.prn”, apoi inseraţi o notă de 

subsol în care explicaţi cum se face acest lucru. 

7)În subsolul paginii introduceţi o legatură către pagina web: 

http://concursinfopractic.wordpress.com 

                                                                             Bălan Mircea, Colegiul Economic “PS Aurelian”- Slatina 
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Clasa a X-a       

X.1  Indiana Jones 

         Indiana Jones descoperă un cufăr pe care doreşte să-l deschidă. Lîngă cufăr se află un 

pergament care conţine o succesiune de numere scrise cu cifre arabe. Cufărul poate fi deschis numai 

dacă numărul de caractere “I” situate în ultima poziţie a scrierii fiecărui număr de pe pergament cu 

cifre romane, este mai mare decât numărul de caractere “C” situate în ultima poziţie a scrierii fiecărui 

număr de pe pergament cu cifre romane. Folosind o foaie de calcul Excel stabiliţi dacă cufărul poate 

fi deschis sau nu. 

 

                                                
   

                                                     

                                                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina 

X.2  Euclid 

Creaţi o foaie de calcul Excel prin care să implementaţi algoritmul lui Euclid pentru calculul celui 

mai mare divizor comun a două numere întregi cu maxim 6 cifre. Utilizatorul introduce cele două 

numere în celulele A1,A2.                                         
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Fiecare rând conține două numere: numărul mai mic de rândul anterior și restul obţinut prin 

împărțirea numărului mai mare la numărul mai mic. Aceste etape sunt repetate până când apare 

numărul 0, atunci celălalt număr din rând este mai mare divizor comun al numerelor originale. Acest  

lucru ar trebui să fie copiat în celula C1. 

                                                                                                 Komal, ianuarie 2005, enunţ adaptat 

Clasa a XI-a       

XI.1 Divizia A 

În fişierul Divizia_A_2011-2012.xls care se găseşte postat pe site, se află toate meciurile jucate în 

Divizia A a campionatului de fotbal al României în ediţia 2011-2012.   

                    

a) Creaţi o bază de date Divizia A.accdb şi importaţi datele din fişierul Divizia_A_2011-2012.xls 

în tabelul Divizia_A_2011-2012 (ID, Data, Gazde, Scor, Oaspeţi). 
b) Creaţi o interogare cu numele Meciuri 2012 care să conţină meciurile jucate în anul 2012 de 

echipa Dinamo Bucureşti. 
c) Realizaţi un raport cu numele Steaua care să conţină toate meciurile echipei Steaua Bucureşti. 

Creaţi în Paint un logo şi inseraţi-l în antetul raportului. Apariţiile echipei Steaua Bucureşti în 

postura de gazdă vor fi evidenţiate prin font de culoare roşie pe fundal de culoare galbenă, iar 

apariţiile în postura de echipă oaspete vor fi evidenţiate prin font de culoare albastră pe fundal 

de culoare verde. La sfârşitul raportului se vor afişa următoarele date statistice referitoare la 

echipa Steaua Bucureşti:  
- Numărul de victorii, egaluri, înfrângeri 
- Numărul de goluri marcate şi primite 
- Numărul de jocuri în care s-a înregistrat egalitate la pauză. 

                                                                 Nicolaescu Nicolae, Colegiul Tehnic “Alexe Marin”- Slatina 
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Clasa a XII-a       

XII.1  Hartă 

 

Realizaţi o pagină web conţinând ca imagine, o hartă a zonei în care locuiţi. În harta să apară 

magazinele de pe strada dvs., reprezentate ca hot spot-uri : pentru fiecare magazin să apară numele ca 

text alternativ, când mouse-ul este deasupra, iar la clic pe un magazin, să se deschidă o nouă pagină 

cu informaţii despre acesta (profil, produse oferite, preţuri, comentarii, etc.).  
                                                                                 

                                                                                 Bălan Violeta, Colegiul Naţional “Radu Greceanu”- Slatina 

                                                               Bălan Mircea, Colegiul Economic “PS Aurelian”- Slatina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezolvările problemelor propuse precum şi materialele propuse spre publicare se primesc pe adresa 

revistainfopractic@yahoo.ro. Soluţiile problemelor din acest număr se primesc până la data de 

15.11.2012. Fişierul care conţine soluţia problemei va avea ca nume numărul problemei (de ex. 

IX.1.docx). 
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